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GÖSTERGE DEĞER 2020 2021 2022

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 361 394 412

Büyüme % -9,5 5,7 6,5

Nüfus Milyon Kişi 109 110 112

Kişi Başı Gelir USD 3.323 3.572 3.687

Enflasyon % 3,3 3,1 4,0

İşsizlik Oranı % 10,4 7,8 5,8

Cari Denge / 

GSYH
% 3,2 -1,8 -2,7

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% -5,7 -6,5 -5,5

İhracat Milyar USD 63,9 74,6 -

İthalat Milyar USD 90,8 124,4 -

Harita

Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Nisan 2022, Trademap
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1. GENEL GÖRÜNÜM

Pasifik Okyanusu’nun batısında güneydoğu Asya’da bulunan Filipinler, 7

binden fazla ada ve adacıktan oluşmaktadır. Kuzeyinde başkent Manila’nın da

bulunduğu Luzon, merkezinde Bohol, Cebu, Leyte, Masbate, Negros, Panay

ve Samar'dan oluşan merkezdeki Visayas, güneyinde ise Mindanao adaları

yer almaktadır.

Tarım sektörü Filipinler ekonomisi için büyüktür. Tarım sektörünün, milli gelir

içerisinde payı %10, istihdam içerisinde payı ise %23 seviyesindedir. 24

milyon ton şeker kamışı üretimi ile dünyanın önemli üreticilerinden biri olan

ülke, hindistancevizinde Endonezya, Hindistan ile birlikte en büyük üreticidir.

Pirinç, muz, mısır ve ananas ülkede üretilen başlıca tarımsal ürünlerdir.

Balıkçılık sektörü 1990’lara kadar hızlı büyüme gösterirken takip eden yıllarda

sektör daha stabil seyretmiştir. Konserve ton balığının önemli ihraç

kalemlerindendir.

Altın, demir cevheri, kurşun, çinko, krom ve bakır çıkarılan önemli

madenlerdendir. 2019 yılı verilerine göre, 300 bin metrik ton nikel çıkarılırken

en fazla çıkarılan maden buhar kömürüdür. Madenciliğin milli gelir içerisindeki

payı düşüktür. Sanayinin Filipinler ekonomisindeki payı %29 civarındadır. Gıda

sektörü imalat sanayindeki üretimin yarısını oluştururken kimyasal ürünler

imalatının imalat sanayi içerisindeki payı %10 civarındadır. Bilgisayar ürünleri,

içecek imalatları ile rafine petrol endüstrisi imalat sanayinde öne çıkmaktadır.

1996 ile 2021 arasında 90 milyar USD civarında yabancı yatırım çeken ülkede

yabancı menşeili firmaların üsleri bulunmaktadır.

Puetro-Princesa’da bulunan yeraltı nehri, çikolata tepeleri, Manila, Boracay,

Cebu City gibi turistik yerleriyle 2019 yılında 8,3 milyon turist ağırlamıştır.

Turizm sektörünün milli gelir içerisindeki payı %2,3 seviyesindeyken salgının

etkisiyle ülkeye gelen turist sayısı 1,5 milyon seviyesine gerilemiş, turizm

sektörünün payı ise %1 seviyesine düşmüştür. Hizmetler sektörünün milli gelir

içerisindeki payı %60 seviyesindedir.

Kaynak: Filipinler İstatistik Otoritesi, 2021
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BÜYÜME:

2000 yılından 2008’e kadar yılda ortalama %5 büyüyen ülke Küresel Finansal

Krizi sonrası 2009 yılında %1,4 büyümüştür. Asya’nın en dinamik

ekonomilerinden biri olan Filipinler 2010 ile 2019 yılları arasında %6,4’lük

ortalama büyüme yakalamıştır. Orta sınıfın güçlenmesi, genç nüfusun

işgücüne katılımının artması Filipinler ekonomisinin genişlemesinde belirleyici

olmuştur. Yoksulluk 2015 yılında %23 seviyesindeyken 2018 yılında %17

seviyesine kadar gerilemiştir.

2020 yılında salgının etkisiyle konaklama sektörü bir önceki yıla göre %45,5,

ulaştırma sektörü ise %30,6 daralmıştır. Emtia fiyatlarının düşmesiyle 2020

yılında madencilik sektörü bir önceki yıla göre daralırken inşaat faaliyetleri aynı

dönemde %25 azalmıştır. İmalat sanayinde daralma %10 seviyesinde olurken

Filipinler 2020 yıl genelinde %9,5 küçülmüştür. ASEAN ekonomileri arasındaki

en sert düşüş Filipinlerden gelmiştir.

Salgın sebebiyle yurtdışında yaşayan on milyondan fazla Filipinlilerin

ülkelerine gönderdikleri transfer gelirleri bir önceki yıla göre %1 seviyesinde

azalmıştır. Milli gelire oranla transfer gelirlerinin %10 seviyesinde olması

transfer gelirlerini önemli ihraç kaynağı yapmaktadır.

2021 yılında hizmet sektöründeki toparlanma Ağustos ayında Manila

bölgesinde görülen delta varyantının etkisiyle %5,4 ile düşük seyretmiştir.

İmalat sanayinde toparlanma ise bir önceki yıla göre %5 büyüme olmuştur.

Tarım sektörü ılımlı da olsa iki sene üst üste daralmıştır. Böylelikle, Filipinler

ekonomisi 2021 yılında %5,7 büyümüştür.

3-4 bin USD arasında olan kişi başına milli geliri 10 bin USD’nin üzerine

çıkarmaya hedefleyen ülkenin önümüzdeki dönemde %6-6,5 bandında

genişlemesi öngörülmektedir.
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2015 yılında yerel parayla 82 milyar PHP fazla veren Filipinler bütçesi 2018

2018 yılında 284 milyar PHP açık vermiştir. GSYH cinsinden bütçe açığı 2018

yılında %1,6 olurken 2019 yılında %1,7 seviyesine yükselmiştir. 2020 yılında

salgının etkisiyle bütçe gelirleri %5 azalırken giderler %11 artmış, bütçe açığı

milli gelire oranla %5,7 seviyesine kadar yükselmiştir. Kamu borcu ise 2015

yılında milli gelire oranla %40 seviyesinden 2020 yılında %52’ye çıkmıştır.

2021 yılında bütçe açığının yerel parayla 1,3 trilyon PHP, milli gelire oranla

%6,5 olduğu tahmin edilirken önümüzdeki dönemde %5 seviyelerine

gerileyeceği öngörülmektedir.
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2. BÜTÇE DENGESİ

3. CARİ DENGESİ
Filipinler cari dengesi 2015 ile 2019 yılları arasında yılda ortalama 1,6 milyar

USD açık verirken altyapı çalışmaları nedeniyle yapılan ithalatlar cari açıkta

belirleyici olmuştur. 2020 yılında inşaat faaliyetlerinin neredeyse durma

noktasına gelmesiyle 11,6 milyar USD cari fazla veren ülke, 2021 yılında 7

milyar USD açık vermiştir. Dış ticareti açık veren ülke için transfer gelirleri ve

net hizmet fazlası cari dengeyi pozitif etkilemektedir. 2020 yılında 280 milyar

PHP (yaklaşık 5,6 milyar USD) transfer geliri gelirken 2021 yılında bu rakam

6,1 milyar USD seviyesine yükselmiştir.



Güçlü Yönleri:

Ekonomi, genç ve hızla genişleyen bir nüfus ve sürekli havale girişleri

tarafından desteklenen güçlü iç talep üzerinde ilerlemeye devam etmektedir.

Yaklaşık 8 milyon denizaşırı ülkelerde yaşayan Filipinli işçiden gelen dövizler,

önemli bir ulusal gelir kaynağı ve ülkenin tüketimine ve ödemeler dengesine

çok ihtiyaç duyulan desteği sağlamaktadır.

Zayıf Yönleri:

Hükümet, altyapı hamlesini finanse etmek için giderek daha fazla yabancı

yatırıma güvenmektedir. İşgücünün büyük bir kısmı, daha düşük üretkenlik ve

daha yüksek yoksulluk oranlarıyla ilişkilendirilen kayıtdışı sektörde istihdam

edilmektedir. Filipinler ciddi beyin göçü sorunlarıyla karşı karşıya kalmakta

olup nitelikli işçilerin göçü ile ülkede daha yavaş üretkenlik kazanımları

görülecektir.

Fırsatlar:

Hükümet, vergi tabanını genişleterek ve İç Gelir Bürosundaki rüşveti ortadan

kaldırarak mali hesapları üzerindeki baskıyı hafifletebilir. İş Süreci Dış Kaynak

Kullanımı, düşük maliyetli İngilizce konuşan işgücü göz önüne alındığında,

Filipinler'e değerli bir döviz kaynağı sağlayabilir. 2021'de yabancı mülkiyet ve

azaltılmış kurumlar vergisi oranları ülkeye yeni bir doğrudan yabancı yatırım

dalgasını ateşleyebilir.

Tehditler:

Kovid-19 salgını ekonomi için risk oluşturmaktadır. Salgın, hem kamu hem de

özel sektör bilançoları üzerinde uzun süreli etkiler bırakabilir. İhracat

sektörünün, özellikle de elektronik ürünlerin küresel ekonominin zayıflamasına

karşı hassas olması risk oluşturmaktadır. Güney Çin Denizi'nin bazı

bölgelerine yönelik iddialar üzerine devam eden deniz anlaşmazlığı, Çin'in

Filipin ihracatına karşı yaptırımları artırmasına neden olabilir, ancak bu riskin

Duterte başkan olduğu sürece kontrol altına alındığını düşünülmektedir. Orta

vadede ikiz açıkların muhtemel devam etmesi, dış finansmana olan

bağımlılığını artırırken bu durum, yatırımcıları ani bir riskten kaçış duygusuna

maruz bırakmaktadır.
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4. SWOT ANALİZİ (FİTCH)



Filipinler dış ticareti 2014 yılında 6 milyar USD açık verirken 2019 yılına

gelindiğinde açık 43 milyar USD seviyesine yükselmiştir. 2020 yılında ithalatın

bir önceki yıla göre %20, ihracatın ise aynı dönemde %9 gerilemesiyle dış

ticaret açığı 27 milyar USD olmuştur. 2021 yılında ise ithalatın yıllık bazda

%37 artmasıyla dış ticaret açığı 50 milyar USD seviyesine yaklaşmıştır.

ABD, Çin, Japonya ve Hong Kong Filipinler ihracatının yarısından fazlasını

oluşturmaktadır. İthalatında ise Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve

ABD öne çıkmaktadır.

Elektrikli cihazlar ve makinalar sektörleri ihracatının %60’ını, bu iki sektörle

birlikte enerji sektöründen ithalat ise ülke ithalatının yarısını oluşturmaktadır.
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5. DIŞ TİCARET



Türkiye, 2014 ve 2018 yılları haricinde Filipinler ile dış ticaretinde açık

vermektedir. 2015 yılında 30 milyon USD olan dış ticaret açığı 2017 yılında 10

milyon USD seviyesine kadar gerilemiş, 2018 yılında ise Türkiye Filipinler ile

dış ticaretinde 58 milyon USD dış ticaret fazlası vermiştir. 2019 ve 2020

yıllarında Türkiye’nin Filipinler’e ihracatı gerilemesiyle dış ticaret açığı sırasıyla

14 ve 30 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise Türkiye’nin

ihracatı %13 artarak 113 milyon USD, Türkiye’nin Filipinler’den ithalatı ise %21

artarak 158 milyon USD olmuştur.

Türkiye’nin Filipinler’e ihracatında makinalar, elektrikli cihazlar ve eczacılık

ürünleri sektörleri öne çıkarken bu sektörler tüm ihracatın üçte birini

oluşturmaktadır. Türkiye’nin Filipinler’den ithalatının %70’ini elektrikli cihazlar,

makinalar ve yaş meyve sektörlerinden karşılamaktadır.
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6. TÜRKİYE İLE DIŞ TİCARET




